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Bilaga 1. Propositioner
Proposition 1. Ekonomiska riktlinjer för verksamhetsåret 2019
Då Chalmers OL har extra sparpengar i form av fonder som kan säljas av finns möjlighet att
budgetera för ett underskott utan att skuldsätta sig. Detta kan möjliggöra fler
medlemsförmåner i form utav exempelvis subventioner vid olika aktiviteter. För att
nästkommande styrelse skall veta vilka ekonomiska riktlinjer de ska budgetera för har
nuvarande styrelsen tagit fram tre förslag för årsmötet att rösta emellan:
1) Budgeten skall gå 10 000 kronor minus 2019, utan hänsyn taget till variationen i värdet på
fonderna.
2) Budgeten skall gå 20 000 kronor minus 2019, utan hänsyn taget till variationen i värdet på
fonderna.
3) Budgeten skall gå +/- 0. Målsättningen skall alltså vara att inte behöva ta ut någonting från
fonderna 2019
Proposition 2. Byte av träningsdag
Bakgrund: Det har varit dålig uppslutning på onsdagsträningarna. Så även i år, trots att vi
provat ett upplägg med distans istället för intervaller. En anledning till att få väljer att träna på
onsdagarna tror vi är att många tränar med sin klubb på tisdagen och inte vill träna två dagar
i rad. Ett alternativ kan vara att flytta träningarna från onsdag till torsdag och i de fall som
dessa krockar med GOF:s nattcup inte arrangera träning utan istället hänvisa till nattcupen i
vår kalender.
Yrkande: Ge tillträdande styrelse i uppdrag att undersöka intresset bland medlemmarna att
byta träningsdag, och om det finns ett intresse genomföra ett sådant byte.
Proposition 3. Fest
Bakgrund: De senaste åren har ingen fest arrangerats tidigt på våren. 2018 föll det sig
naturligt att ingen extra fest arrangerades då vi firade vårt 30-årsjubileum. En tidigare
tradition har varit att herr- och dammiddag arrangeras under tidig vår.
Yrkande: Styrelsen föreslår att herr- och dammiddagen återinförs, eller att annan festlig
aktivitet planeras under tidig vår.

Bilaga 2. Motioner
Motion 1. Snökedjor
Bakgrund: COL har nu haft skidläger 6 år i rad och 4 av dessa har inneburit problem att få
upp minibussarna för alla vintriga motlut.
Yrkande: Införskaffade av snökedjor eller annan friktionshöjande utrustning som passar på
minibussar.

Motion 2. Swish
Bakgrund: Swish är idag allmänt använt och enkelt. COL har under gångna året använt
Swish vid vissa evenemang men då har betalningarna gått till en medlem som arrangerat
som i sin tur fört över pengarna till föreningen. Det ger dock vissa svårigheter för kassören
att visa att alla pengarna som deltagare på arrangemangen betalt in faktiskt kommit till
föreningen. Trots en mindre avgift som ett förenings Swish innebär kan det vara värt att
utreda möjligheterna för att göra det smidigare både för styrelsen, arrangörer och
medlemmar.
Yrkande: Undersöka möjligheten att skaffa förenings-Swish och om styrelsen finner det
lämpligt även skaffa detta.

Motion 3. Revidering av COL-bidraget
Bakgrund: 2014 infördes COL-bidraget med ett syfte att COL:s budget skulle komma fler till
gagn och öka diversiteten på aktiviteterna i COL för att på så sätt stärka gemenskapen. Det
har visat sig mycket ineffektivt och endast ett COL-bidrag har sökts.
Yrkande: Jag föreslår att denna möjlighet stryks eller revideras för att fylla ett syfte.

